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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Strateginen ajattelu yritysten johtamisessa on hakenut eri aikoina hieman erilaisia painopisteitä ja näkökulmia. Painopisteen siirtyminen
perinteisestä strategiasta osaamisstrategioihin liittyy yleistyvään käsitykseen siitä, että liiketoiminnan menestys perustuu yrityksen kykyyn
toteuttaa liiketoimintansa ydintehtävät. Ydintehtävien toteuttaminen edellyttää sellaista henkilöstöä, jolla on yrityksen tuloksen kannalta
strateginen ydinosaaminen hallussa. Kun yrityksen ydintehtävistä johdettujen ydinosaamisten systemaattinen kehittäminen linjataan strategiaa
tukevaksi, voidaan puhua strategisen osaamisen johtamisesta. Osaamisstrategialla tarkoitetaan strategiaa, joka perustuu ajatukseen osaamisesta
tärkeänä kilpailuedun lähteenä. Osaamisstrategia tähtää kilpailuedun saavuttamiseen yrityksen ydintehtävistä johdettuja ydinosaamisia
systemaattisesti kehittämällä.
Tutkimusongelmana on selvittää, miten osaamisstrategia toimeenpannaan ja mitkä ovat toimeenpanon onnistumisen edellytykset.
Tutkimusongelmaan etsitään vastauksia arvioimalla Okopankki Oyj:n osaamisstrategian toimeenpanoprosessia. Tutkimusmenetelmänä on
kvantitatiivinen, yhden tapauksen arviointitutkimus. Tutkimuksen empiirinen aineisto (n=237) on kerätty henkilöstölle suunnatulla
lomaketutkimuksella. Lisäksi tutkimusaineistona on käytetty tapausorganisaation kirjallisia dokumentteja. Toimeenpanon onnistumista arvioitiin
henkilöstön mielipiteen perusteella ja nojaamalla Kirjavaisen ja Laakso-Mannisen (2001) menetelmäteoriaan. Tutkimusongelma on
operationalisoitu viideksi Okopankkia koskevaksi tutkimuskysymykseksi, jotka käsittelevät osaamisen hallintajärjestelmän toimeenpanoa,
sisältöä, käytännön soveltamista, kehittämistä ja merkitystä.
Lähtökohtana osaamisstrategian toteuttamiselle pidetään osaamisen hallintajärjestelmän käyttöönottoa. Toimeenpanoprosessissa strategiset
ydinosaamiset konkretisoidaan osaamisalueiksi ja osaamisiksi mallintamisprosessin avulla. Yksilön osaaminen arvioidaan kehityskeskustelujen
yhteydessä yhdessä esimiehen kanssa ja asetetaan osaamistavoitteet suhteessa tehtäväkohtaisiin tavoiteprofiileihin. Koko prosessi päättyy
henkilökohtaisten kehittymissuunnitelmien laatimiseen ja niiden toteutumisen seurantaan.
Tutkimustulosten perusteella toimeenpanoprosessin voidaan Okopankissa arvioida onnistuneen hyvin. Okopankin henkilöstö oli prosessiin
yleisesti hyvin tyytyväinen. Tulosten perusteella merkittävin kehittämiskohde liittyy pääkonttorin tukiyksiköissä työskentelevien osaamisen
kartoittamiseen. Voidaan perustellusti arvioida, ettei Okopankin nykyinen osaamiskartoitusväline sovellu tukiyksiköissä työskentelevien
työtehtäviin. Koska suurin osa vastaajista piti osaamisen kartoittamista työnsä kannalta hyödyllisenä ja lähes jokainen piti osaamisen
kartoittamista tärkeänä, voidaan arvioida merkityksen luomisen onnistuneen kiitettävästi. Myös osaamiskartoituksen viestimisen henkilöstölle
osana strategian toimeenpanoa voidaan arvioida onnistuneen, sillä lähes jokainen koki osaamisen kartoittamisen tukevan pankin strategian
toteutumista.
Tutkimustulosten ja teoreettisen viitekehyksen perusteella tutkielman johtopäätöksissä muotoillaan osaamisstrategian toimeenpanoa kuvaava
ideaalimalli, joka ohjeistaa organisaatioita osaamisen hallintajärjestelmien käyttöönotossa ja jonka avulla osaamisstrategian toimeenpanoa
voidaan käytännön työelämässä jatkossa kehittää.
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